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تأثیر مکمل یاری با ویتامین  Cتزریقی بر میزان هموگلوبین ،هماتوکریت
و فریتین سرم بیماران همودیالیزی :کارآزمایی بالینی تصادفیشده
4

وجیهه بینیاز ،1علی طیبی ،*2مهدی صادقیشرمه ،2عباس عبادی ،3اقلیم نعمتی

تحقیقات نفرولوژی و اورولوژی،

زمینه و هدف :کم خونی یکی از عوارض شایع نارسایی مزمن کلیه است و ویتامین  Cمیتواند

دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل االعظم
(عج) ،تهران ،ایران.

از طریق آزادکردن آهن از فریتین و حرکت دادن آن از سیستم رتیکولواندوتلیال به ترانسفرین
سبب اصالح کمخونی شود .این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مکمل یاری با ویتامین  Cبر میزان

2مربی پرستاری داخلی جراحی ،دانشکده

هموگلوبین ،هماتوکریت و فریتین سرم در بیماران همودیالیزی انجام شد.

پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل

روش بررسی :در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور 128 ،بیمار مبتال به نارسایی مزمن

االعظم(عج) ،تهران ،ایران.
3استادیار پرستاری داخلی جراحی،

کلیه ،به روش تصادفی در سه گروه مداخله ،کنترل و شاهد بررسی شدند .در گروه مداخله،
 252میلیگرم ویتامین  3 ،Cبار در هفته در پایان هر نوبت دیالیز از طریق مسیر وریدی و به مدت

دانشکده پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی

 8هفته تزریق شد .در گروه شاهد نیز به همان میزان و در همان مدت ،دارونمای نرمال سالین

بقیهاهلل االعظم(عج) ،تهران ،ایران.

تزریق شد ،در گروه کنترل هیچ مداخلهای صورت نگرفت .پارامترهای آزمایشگاهی هموگلوبین،

4استادیار نفرولوژی ،مرکز تحقیقات
نفرولوژی و اورولوژی ،دانشگاه علوم

هماتوکریت و فریتین سرم در ابتدا و انتهای مداخله اندازهگیری شد .آنالیز و تحلیل دادهها با
استفاده از آزمونهای کایمربع و واریانس یکطرفه صورت گرفت .سطح معنیداریp>2/25 ،

پزشکی بقیهاهلل االعظم(عج) ،تهران،

در نظر گرفته شد.

ایران.

یافتهها :در گروه مداخله؛ میزان هموگلوبین و هماتوکریت سرم از نظر آماری اختالف

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

معنیداری را نشان داد ،اما تغییرات میزان فریتین سرم در هیچیک از گروهها معنیدار نبود.

دانشکده پرستاری،

نتیجهگیری :نتایج این پژوهش نشان داد مکمل یاری با ویتامین  Cدر بیماران همودیالیزی

دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل االعظم

میتواند میانگین هموگلوبین و هماتوکریت را بهطور قابلتوجه و معنیداری افزایش دهد ،اما

(عج) ،تهران ،ایران؛

قادر به ایجاد تغییر معنیدار در فریتین سرم نیست.
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کارآزمایی بالینی تصادفیشده.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Biniaz V, Tayebi A, Sadeghi Shermeh M, Ebadi A, Nemati E. The effect of
Vitamin C supplementation on serum levels of hemoglobin, hematocrit and
ferritin in hemodialysis patients: A randomized clinical trial.
]Qom Univ Med Sci J 2014;8(5):40-47. [Full Text in Persian
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1دانشجوی دکتری پرستاری ،مرکز

چکیده

تأثیر مکمل یاری با ویتامین  Cتزریقی بر میزان هموگلوبین ،هماتوکریت و فریتین سرم بیماران همودیالیزی ...

وجیهه بینیاز و همکاران

نارسایی مزمن کلیه ( )Chronic Kidney Disease, CKDیکی از

بیماران ،نه تنها سبب افزایش آهن عملکردی و اثربخشی بیشتر

بیماریهای ناتوانکننده و همراه با عوارض سیستمیک فراوان

 EPOنمیشود؛ بلکه عوارض پاتولوژیکی زیادی همچون

میباشد ( ،)1که شیوع و بروز آن در سراسر دنیا ،از جمله ایران رو

هموکروماتوز ،هموسیدروز و مسمومیت با آهن را نیز در پی

به افزایش است ( .)2اگرچه بهبود تکنیکهای دیالیز در سالهای

خواهد داشت ( .)12ویتامین ( Cاسید اسکوربیک) یکی از

اخیر سبب افزایش طولعمر در بیماران نارسایی مزمن کلیه شده

درمانهای مناسب برای درمان کمخونی در بیماران همودیالیزی با

است ( ،)3ولی با این وجود ،انجام همودیالیز مزمن با عوارضی

ذخایر باالی آهن ،اما با آهن عملکردی پایین محسوب میشود.

همراه است که با جلوگیری از ایجاد این عوارض میتوان کیفیت

این ویتامین بهوسیله آزاد کردن آهن از فریتین و حرکت دادن آن

زندگی در این بیماران را بهبود بخشید (.)4

از سیستم رتیکولواندوتلیال به سمت ترانسفرین میتواند بهخوبی

یکی از عوارض شایع نارسایی مزمن کلیه،کمخونی (آنمی) است

میزان آهن در دسترس را افزایش و مقاومت به  EPOرا کاهش

که عمدتاً بهعلت تولید ناکافی اریتروپویتین بهوسیله کلیهها و

دهد ( .)18کمبود پالسمایی ویتامین  ،Cیکی از شایعترین

کاهش ذخایر آهن ایجاد میگردد ( .)5آنمیکلیوی از مرحله

مشکالت بیماران همودیالیزی است ( .)13مقدار طبیعی ویتامین C

میانی نارسایی مزمن کلیه ،شدتیافته و بهطور موازی با پیشرفت

در سرم افراد غیردیالیزی  32-62میکرومول است ( .)22اما

نارسایی کلیه وخیمتر میشود ( .)6شدت کمخونی در بیماران

محدودیتهای تغذیهای در پی نگرانی از ایجاد هیپرکالمی (،)21

همودیالیزی با اختالل عملکرد قلبی  -عروقی ( ،)2افزایش بروز

ترس از ایجاد عوارض ناخواسته ویتامین ( Cمسمومیت با ویتامین

کاردیومیوپاتی ( ،)8افزایش ریسک بستریشدن در بیمارستان ()3

 Cیا  ،)22( )Oxalosisاتالف چند صد میلیگرم ویتامین  Cدر

و افزایش خطر مرگ و میر در ارتباط بوده ( )12و میتواند سبب

حین یک نوبت دیالیز ( )23و سرعت زیاد کاتابولیسم در بیماران

ناخوشی (موربیدیتی) قابلمالحظه و کاهش چشمگیر کیفیت

همودیالیزی باعث شده است سطح سرمی ویتامین  Cدر بخش

زندگی شود (.)11

عمدهای از این بیماران ،کمتر از  12میکرومول و حتی در بعضی

تا  15سال قبل ،از ترانسفوزیون بهعنوان تنها روش عمده درمان

موارد کمتر از  2میکرومول باشد ( .)24از طرفی ،وجود التهاب

آنمی در بیماران همودیالیزی با وجود خطرات ناشی از آن،

مزمن ناشی از رهاشدن واسطههای التهابی در بیماران

استفاده میشد ( .)12اما در سال  1383اریتروپویتین نوترکیبی

منجر به کاهش آنتیاکسیدانهای ضروری و افزایش تولید

انسانی ( (Recombinant Human Erythropoietin, rHuEpoیا

استرس اکسیداتیو شده ( )25و با کاهش ویتامین  Cبهعنوان

) (Erythropoietin, EPOبرای درمان آنمی ناشی از نارسایی

یک آنتیاکسیدان مهم در ارتباط است ( .)26این کاهش

مزمن کلیه ،در دسترس بیماران قرار گرفت ( EPO .)13یک

آنتیاکسیدانی سبب فعال شدن مسیر تخریب گلبولهای قرمز،

درمان مؤثر و قابلتحمل با فواید بالینی مستند میباشد که تجویز

همولیز و در نهایت شدیدتر شدن آنمیکلیوی میشود (.)22

آن در هموگلوبین کمتر از  12-11و هماتوکریت کمتر از 32

شناسایی زودرس مقاومت به  EPOو درمان بهموقع آن در بیماران

توصیه میشود ( .)14هرچند اثربخشی اریتروپویتین در بیماران

همودیالیزی ،سبب کاهش ناخوشی و مرگ و میر ناشی از

 CKDتحتدرمان با دیالیز ،تحت تأثیر عوامل متعددی همچون

اختالالت قلبی  -عروقی و سرعت هیپرتروفیک شدن بطن

وجود التهاب مزمن ناشی از رهاشدن واسطههای التهابی ،کمبود

چپشده و قدرت تحمل فعالیت را در آنان افزایش و کیفیت

فوالت (ویتامین  )B12و افزایش استرس اکسیداتیوها قرار دارد

زندگی را بهبود میبخشد ( .)13تا بهحال در دنیا مطالعات زیادی

( ،)15اما مهمترین و شایعترین علت مقاومت به  EPOدر بیماران

در زمینه شناخت عوامل مؤثر بر آنمی صورت گرفته است (،)28

همودیالیزی ،ناکافی بودن آهن عملکردی (آهن در دسترس)؛

اما با توجه به تعداد زیاد بیماران همودیالیزی در ایران ( 52هزار نفر

حتی در حضور ذخایر کافی آهن میباشد (.)16

تا سال  )23( )1331و محدودیت مطـالعـات صورت گرفته در این

CKD
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مقدمه

این در حالی است که تجویز بیش از حد معمول آهن در این

تأثیر مکمل یاری با ویتامین  Cتزریقی بر میزان هموگلوبین ،هماتوکریت و فریتین سرم بیماران همودیالیزی ...

وجیهه بینیاز و همکاران

زمینه و نیز با توجه به حجم نمونه کم ،نداشتن گروه دارونما و

مداخلهای صورت نگرفت .ویتامین  Cو دارونما ،کدگذاری شده

دوسوکور نبودن مطالعات انجامشده در ایران ،این پژوهش با

و هیچیک از بیماران ،پرستاران و پزشکان معالج ،اطالعی از کد

هدف تعیین تأثیر مکمل یاری با ویتامین  Cتزریقی بر میزان

دارو نداشتند .پارامترهای آزمایشگاهی الزم شامل هموگلوبین،

هموگلوبین ،هماتوکریت و فریتین سرم در بیماران همودیالیزی

هماتوکریت و فریتین سرم در ابتدا و انتهای مداخله اندازهگیری

انجام شد.

شد .فریتین ،پروتئین اصلی ذخیره آهن در خون بوده و

روش بررسی

بیماران  CKDبهشمار میرود ( .)32جهت اندازهگیری هموگلوبین

در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور 122 ،بیمار تحت

و هماتوکریت به ترتیب از دستگاههای اسپکتروفتومتر (،LKB

درمان مداوم همودیالیز در دو بیمارستان بقیهاهلل (عج) و شهید

انگلستان) و میکروهماتوکریت (ساخت آلمان) و جهت

چمران شهر تهران به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب و

اندازهگیری فریتین سرم از دستگاه گاماکانتر (فنالند)Contron ،

بهصورت تصادفی از طریق قرعهکشی در سه گروه یکسان

و روش رادیوایمونواسی با استفاده از کیت (مرک ،آلمان)

مداخله ،کنترل و شاهد قرار گرفتند .تعداد افراد براساس امکانات

استفاده شد %32 .از بیماران ،اریتروپویتین نوترکیبی انسانی

تیم تحقیق در هر گروه  53نفر تعیین شد.

( )Eprex 2000 U( rHuEpoساخت کارخانه  )Cilagبا میانگین

شرایط ورود به پژوهش شامل :رضایت آگاهانه جهت ورود به

دوز ( )52/5±22/5 IU/kg/weekرا دریافت میکردند و میزان

مطالعه ،سابقه انجام همودیالیز منظم حداقل به مدت  12هفته ،عدم

دریافت اریتروپویتین در طول مطالعه تغییر معنیداری نداشت.

ابتال به بیماریهای بدخیم و خونی فعال ،نداشتن سابقه انجام

 11نفر از بیماران به دالیلی همچون عدم تمایل به ادامه مطالعه،

جراحی عمده در  6ماه اخیر ،عدم استعمال دخانیات و عدم

انتقال به مراکز دیگر دیالیز ،ابتال به بیماریهای بدخیم و یا فوت

مصرف ویتامین  Cبه شکل خوراکی  -تزریقی بود.

در مراحل مختلف ،از مطالعه خارج شدند و تنها  166بیمار

شرایط خروج از مطالعه عبارت بودند از :عدم رضایت برای ادامه

( 56نفر در گروه مداخله 55 ،نفر در گروه کنترل و  55نفر در

پژوهش ،خونریزیهای شدید اخیر و ابتال به بیماریهای بدخیم.

گروه شاهد) تا انتها ،مطالعه را همراهی کردند .دادهها با استفاده از

پس از توضیح کامل مراحل و اهداف مطالعه ،رضایت کتبی از

نرمافزار آماری  SPSSنسخه  18و آزمونهای کایمربع جهت

تمامی بیماران کسب شد و مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه

مقایسه نسبتها و واریانس یکطرفه با تست تعقیبی توکی جهت

علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) مورد تأیید قرار گرفت .در ادامه،

مقایسه میانگینها در بیش از دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل

بعد از انجام هماهنگیهای الزم و تکمیل پرسشنامه اطالعات

قرارگرفت .سطح معنیداری p>2/25 ،در نظر گرفته شد.

دموگرافیک (جمعیتشناختی) ،در گروه مداخله یک آمپول
 2/5میلیلیتر حاوی  252میلیگرم ویتامین ( Cساخت شرکت

یافتهها

داروپخش تهران ،ایران) بهصورت  3بار در هفته در پایان هر نوبت

این مطالعه بر روی  166بیمار همودیالیزی با میانگین

همودیالیز از طریق مسیر وریدی و به مدت  8هفته تزریق شد .در

سنی  61/48±12/2سال و میانگین مدت زمان همودیالیز

گروه کنترل نیز همان میزان و به همان مدت ،دارونمای نرمال

 32/28±32/43ماه انجام شد .قبل از مطالعه ،هر سه گروه از نظر

سالین (سـاخت همـان شـرکت) تزریق شـد ،در گـروه شـاهد هیچ

متغیرهای کمّی و کیفی کامالً همگن بودند (جدول شماره  1و .)2
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اندازهگیری آن ،بهترین شاخص جهت مانیتورینگ ذخایر آهن در

تأثیر مکمل یاری با ویتامین  Cتزریقی بر میزان هموگلوبین ،هماتوکریت و فریتین سرم بیماران همودیالیزی ...

وجیهه بینیاز و همکاران

جدول شماره  :1توزیع بیماران همودیالیزی براساس گروههای بررسی و شاخصهای دموگرافیک*
گروه

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

زن

)13/3( 23

)12/2( 21

)12( 22

مرد

)13/8( 33

)22/5( 34

)21/1( 35

متأهل

)32/1( 52

)25/3( 43

)28/3( 42

مجرد

-

)1/2( 2

)1/8( 3

بیوه

)3/6( 6

)6/1( 12

)3( 5

ابتدایی

)15/2( 26

)14/5( 24

)13/3( 23

متوسطه

)1/8( 3

)3/6( 6

)3/6( 6

دیپلم

)3( 15

)3/6( 16

)3/1( 15

دانشگاهی

)2/2( 12

)5/4( 3

)6/6( 11

بیکار

)1/2( 2

)1/8( 3

)4/2( 2

شاغل

)3( 5

)1/8( 3

)3/6( 6

بازنشسته

)16/3( 28

)13/3( 32

)15/1( 25

خانهدار

)12/2( 21

)12/2( 12

)12/2( 12

پرفشاری خون

)11/4( 13

)12( 22

)13/4( 22

دیابت

)3( 5

)4/2( 2

)6/6( 11

پرفشاری خون و دیابت با هم

)12/4( 12

)3/6( 16

)2/8( 13

گلومرولونفریت و سایر علل

)3( 15

)2/2( 12

)5/4( 3

ضعیف

)8/4( 14

)4/2( 2

)6/6( 11

متوسط

)13/3( 32

)26/5( 44

)18/2( 31

خوب

)6/1( 12

)2/4( 4

)2/8( 13

متغیر
جنسیت
تأهل

تحصیالت

شغل

علت نفروپاتی

درآمد
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گروه مداخله

گروه کنترل

گروه شاهد

*اختالف گروهها در هیچ موردی معنیدار نبود.
جدول شماره  :2توزیع بیماران همودیالیزی براساس گروههای بررسی و شاخصهای دموگرافیک*
گروه
متغیر
سن (سال)
سابقه انجام همودیالیز (ماه)
وزن (کیلوگرم)

گروه مداخله

گروه کنترل

گروه شاهد

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

53/68±11/82

62/25±12/85

62/24±15/24

45/16± 38

33/6±26

32/34 ±31

68/52 ±12/28

21/8±13/33

68/56±12/31

پارامترهای آزمایشگاهی
هموگلوبین (گرم بر دسیلیتر)

12/58±1/33

11/31±1/25

12/32±1/84

هماتوکریت ()%

32/8±3/32

35/25±5/22

33/21±5/34

فریتین (نانوگرم بر میلیلیتر)

244/48±613

622/33±661/24

526/82±512/6

* اختالف گروهها در هیچ موردی معنیدار نبود.

قبل از مداخله ،بین سه گروه از نظر مقدار میزان هموگلوبین،

فقط در گروه مداخله از نظر آماری با دو گروه دیگر اختالف

هماتوکریت و فریتین سرم ،اختالف آماری معنیداری وجود

معنیداری نشان داد ،اما تغییرات میزان فریتین سرم در هیچیک از

نداشت .پس از اتمام مداخله ،میزان هموگلوبین و هماتوکریت

گروهها معنیدار نبود (جدول شماره .)3
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بحث

بهصورت روزانه و دائمی دریافت کنند .در مطالعات مختلف

نتایج این مطالعه نشان داد مکمل یاری با ویتامین  Cدر بیماران

جهت اصالح کمخونی در بیماران همودیالیزی از دوزهای

همودیالیزی میتواند میانگین هموگلوبین و هماتوکریت را

متفاوت اسید اسکوربیک استفاده شده است .در سال ،2223

بهگونهای معنیدار افزایش دهد .کمخونی یکی از عوارض شایع

 Kevenبا تزریق  522میلیگرم ویتامین  Cبهصورت  3بار در هفته

همراه با همودیالیز مداوم است که با کاهش تولید پیشسازهای

به مدت  6ماه ( )33و  Linبا تجویز  122میلیگرم ویتامین

اریتروسیت و یا کاهش طول عمر گلبولهای قرمز مشخص شده و

تزریقی بهصورت  3بار در هفته به مدت  4ماه ( ،)42توانستند

مهمترین علت کلیوی آن نیز کاهش ترشح اریتروپویتین از کلیهها

کمخونی را در بیماران همودیالیزی اصالح کنند ،همچنین در

میباشد .تحقیقات نشان دادهاند اصالح کمخونی در بیماران

همان سال  Mydlikبا مقایسه دو گروه از بیماران دیالیزی که یک

همودیالیزی موجب بهبود کیفیت زندگی ،کاهش تعداد

گروه  62میلیگرم ویتامین  Cخوراکی و گروه دیگر 122

بستریهای مکرر در بیمارستان ،همچنین کاهش مرگ و میر

میلیگرم آهن خوراکی را جهت درمان کمخونی دریافت کرده

میشود (.)5

بودند نشان داد ویتامین  Cدر درمان کمخونی ،مؤثرتر از آهن

میانگین هموگلوبین به دستآمده در مطالعات دو سال اخیر در

خوراکی عمل میکند ( Sezer .)41نیز توانست با تزریق 322

زمینه شیوع کمخونی در بیماران همودیالیزی تقریباً مشابه میانگین

میلیگرم اسیداسکوربیک  3بار در هفته به مدت  2ماه ،میزان

هموگلوبین بهدست آمده در مطالعه حاضر بوده است (،)31-33

هماتوکریت سرمی را در  18بیمار همودیالیزی آنمیک ،از  26به

اما تحقیقاتیکه در دهه گذشته بر روی بیماران همودیالیزی

 32و ترانسفرین آنها را از  22به  %48افزایش دهد ( .)18در نتایج

صورت گرفته ،میانگین هموگلوبین کمتری را گزارش کردهاند.

این مطالعه مشخص گردید مکمل یاری با ویتامین  Cدر بیماران

مطالعات  Jungersدر سال  ، )6( 2222شهیدی سال ،)34( 1382

همودیالیزی میتواند میانگین هموگلوبین و هماتوکریت را

رحیمیان سال  )1( 1383و کاشی سال  )35( 1384نشان دادند این

بهگونهای معنیدار افزایش دهد .در مطالعه حاضر با توجه به

مسئله میتواند به دلیل بهبود وضعیت درمان کمخونی و نیز ارتقای

تخصیص تصادفی و تست همگنی گروهها و غیرمعنیداری

تکنیکهای دیالیز در سالهای اخیر باشد .از نظر اتیولوژی در

(کامالً یکسان نبود)؛ عدد میانگین از ابتدا قدری باالتر ،نفرات

مطالعات مشابه ،پرفشاری خون و دیابت شایعترین علل زمینهای

بیشتر و مدت مطالعه طوالنیتر بود .پس از بررسی آزمون دادهها

ایجادکننده  CKDمحسوب میشوند ( .)36در مطالعه حاضر نیز

مشاهده گردید اختالف گروه مداخله در مورد میزان هموگلوبین

پرفشاری خون با شیوع  %32در رده اول قرار داشت.

و هماتوکریت سرم فقط با گروه شاهد معنیدار بوده و ارتباط

اسید اسکوربیک یک ویتامین محلول در آب است که عالوه بر

معنیداری در این دو مورد بین گروه مداخله و گروه کنترل

آزادسازی آهن از ذخایر رتیکولواندوتلیال ،نقش مهمی در تولید

(پالسبو) وجود نداشته است .شاید علت آن را بتوان به عدم

 Hemeایفا میکند .همچنین این ویتامین باعث آزادسازی آهن از

یکسانی غیرمعنیدار میزان پایه هموگلوبین و هماتوکریت سرم در

هموسیدرین و افزایش آهن عملکردی (آهن در دسترس) میشود

گروههای مطالعه نسبت داد .در این زمینه انجام مطالعات بیشتر با

( .)32در افراد همودیالیزی کمبود اسیداسکوربیک به دلیل از

تعداد نمونه باالتر و مدت طوالنیتر توصیه میگردد.

دست رفتن آن در حین دیالیز و سوءتغذیه ،از موارد شایع است.

در مطالعه حاضر ،تغییرات فریتین سرم در هیچیک از گروهها

این کمبود میتواند باعث کاهش پاسخ بیماران به اریتروپویتین و

معنیدار نبود .اما در پژوهش رحیمیان که به روش قبل و بعد روی

تشدید کمخونی گردد .هرچند منابع اپیدمیولوژیک ،کاهش سطح

یک گروه  42نفره انجام شد ،پس از تزریق  522میلیگرم

سرمی ویتامین  Cرا با افزایش مرگ و میر مرتبط دانستهاند (،)38

اسیداسکوربیک بهصورت  3بار در هفته و به مدت  3ماه ،کاهش

اما ترس از ایجاد مسمومیت با ویتامین  )Oxalosis( Cسبب شده

معنیدار فریتین سرم گزارش گردید .در مطالعه  Sezerنیز پس از

است عـده بسیـار کمی از بـیمـاران همـودیالیـزی ایـن ویتـامیـن را

تزریق  522میلیگرم ویتامین  Cبهصورت  2بار در هفته و به مدت
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معنیدار فریتین سرم مشاهده گردید .دلیل این تفاوت در نتایج را

ویتامین  Cبر فریتین سرمی را معنیدار نشان نداد .با توجه به این

میتوان ابتدا به تفاوتهای نوع طراحی تحقیق بین این دو پژوهش

نتایج ،استفاده از روش ساده و ارزانقیمت مکمل یاری با

با مطالعه حاضر دانست .نوع مطالعه حاضر کارآزمایی بالینی

ویتامین  Cجهت اثربخشی بهتر داروی گرانقیمت اریتروپویتین و

دوسوکور ،کنترلشده با گروه دارونما و شاهد بود .درحالیکه

جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین درمانی به بیمار و سیستم

طراحی دو مطالعه ذکرشده از نوع طرح قبل و بعد بوده و در آنها

بهداشت و درمان کشور توصیه میگردد.

فقط یک گروه (بدون وجود گروه کنترل و دارونما) مورد آزمون
قرار گرفتهاند .از طرفی ،در مطالعه حاضر ،حجم نمونه از دو

تشکر و قدردانی

پژوهش ذکرشده بیشتر بوده است که خود میتواند قدرت

این مقاله حاصل پایاننامه و طرح تحقیقاتی مصوب (به شماره

تعمیمپذیری نتایج را افزایش دهد .بهعالوه ،در دو پژوهش

/342/63ط) در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علوم پزشکی

ذکرشده ،میزان اریتروپویتین دریافتی در هر بیمار و تأثیر آن بر

بقیهاهلل (عج) میباشد .هزینه این طرح با حمایت مرکز تحقیقات

کاهش فریتین سرم بررسی نشده بود ،درحالیکه در مطالعه

نفرولوژی و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج)

حاضر ،گروهها از نظر دوز مصرفی اریتروپویتین یکسانسازی شده

تأمین شده است .از تمامی بیماران مشارکتکننده ،همچنین

بودند (میزان اریتروپویتین در طول مطالعه تغییر معنیداری

کارکنان محترم بخشهای همودیالیز بیمارستانهای بقیهاهلل ،شهید

نداشت).

چمران و دیگر همکارانیکه ما را در انجام این پژوهش یاری
دادند بسیار سپاسگزاریم.
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